
Среща с журналистката Даниела Горчева

На 21 ноември в Дома на нацио-
налните общности се състоя среща 
с журналистката Даниела Горчева от 
Холандия. Даниела Горчева е изда-
тел и главен редактор на „Диалог“ – 
списание за политика, култура и ис-
тория, което вече 10 години излиза 
на български в Холандия. Горчева 
е завършила българска филология 
и история в Софийския универси-
тет, сътрудничи и на много изда-
ния в България, Холандия и други 
страни. Тя е сценарист на докумен-
талния филм „Гьоч – да прекрачиш 
границата“ на режисьорите Ирина 
Недева и Андрей Гетов. През 2012 
година Даниела Горчева е победител 
за България с престижната награда 
на Европейската комисия за журна-
листика „Заедно срещу дискримина-
цията“. 
По повод 25- годишнината от нача-
лото на прехода в България, Даниела 
Горчева говори по темата „Комуни-
змът срещу несломимия човешки 

дух“. Тя запозна присъстващите 
с ужасните условия в комунистиче-
ските лагери, като се спря на момен-
ти от живота на майор Страхинов, 
Добри Станчовски, д-р Балев и д-р 
Грозев, които са вдъхвали кураж на 
останалите лагеристи, повдигали 
духа им, не са изгубили чувството 
си за хумор, отказали са да приемат 
ролята на жертви, не са позволили 
да ги пречупят и завербуват. 

За несломимия човешки дух
Даниела Горчева разказа за леген-
дарния хирург д-р Никола Грозев, 
спасил много затворници и лагерис-
ти, благодарение на сложните хи-
рургически операции, които е пра-
вел с подръчни средства. Говори и за 
безстрашния майор Иван Страхинов, 
който с невероятно чувство за хумор 
подигравал мъчителите си и оку-
ражавал лагеристите. Друг доктор, 
прочул се в лагерите, е д-р Иван 
Балев – завършил във Виена и спе-

циализирал в София и в Сорбоната. 
Той също е спасил живота на многа 
хора и е извършвал операции с под-
ръчни средства. За него са останали 
и рисунки с туш, които Петър Байчев 
правел в лагерите и с които присъст-
ващите на срещата се запознаха. За-
пасният офицер Добри Станчовски 
е бил човек с енциклопедични зна-
ния. Участвал е във Втората световна 
война като летец. Лежал в лагерите 
Куциян и Богданов дол. Държавна 
сигурност прави опити да принуди 
Станчовски да подпише декларация 
за сътрудничество, но не успява да 
го пречупи въпреки изтезанията, на 
които го подлага.

Ненаказаните престъпници 
Горчева обърна специално внима-
ние на факта, че в България, за раз-
лика от Полша и Чехия, например, 
след 1990 г. не бяха приети закони, 
според които давността за прес-
тъпленията, извършени по време 
на комунистическия режим, не се 
признава за изтекла до 1989 г., защо-
то през това време извършителите 
не биха могли да бъдат наказани по 
известни причини. Така ненаказа-
ните престъпници бяха оставени да 
трансформират политическата си 
власт в икономическа и след това 
обратно в политическа. 

Мария Захариева
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Д-р Иван Балев, рис. Петър Байчев

Даниела Горчева


